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Tack för ert stöd till SOS Barnbyar i Manila!
SOS Barnbyar har varit verksamt i Manila sedan
1988 och i barnbyns sex familjer bor idag 49 barn.
I ungdomsboendet som ligger i anslutning till
barnbyn bor närmare 30 ungdomar, som där får
hjälp att förbereda sig inför livet som självständiga
vuxna.
Utöver barnbymammorna finns även ungdomsledare, assisterande mammor och pedagogiska
medarbetare – allt för att ge barnen och
ungdomarna bästa möjliga omsorg.
Varmt tack för att ni ger barn och unga i Manila
en bättre framtid! Vårt arbete i Filippinerna
hade inte varit möjligt utan er och andra
samarbetspartners.
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Lyckliga dagar i barnbyn
Jemina vaknar när solen går upp och rummet fylls av solsken när hon drar undan gardinerna.
Hon bäddar och väcker sina yngre syskon. Det är helg och familjen ska få gäster.
Det är lugnt i huset medan alla äter frukost och gör sig i ordning för dagen. Två av barnen
tittar på tv, och mamma Wilma har redan börjat laga mat. Några av barnen är ute och leker,
men Jemina är kvar på rummet, hon läser och skriver. När det knackar på dörren flyger hon
upp och öppnar.
Gästerna har med sig mat. Kassar med grönsaker, kött och kryddor. Tillsammans packar de
upp varorna, pratar och skrattar. Sedan är barnen borta igen. Nu är de ute och spelar
volleyboll och basket. Några hjälper mamma Wilma att förbereda lunchen. Det börjar dofta
gott i köket när maten är klar, och alla samlas runt bordet. Jemina låter de yngsta barnen ta
mat först.
På eftermiddagen följer de vuxna med barnen ut på gården. De spelar match mot varandra,
som vinner med lätthet.
Dagarna fortsätter att passera för barnen och familjerna i barnbyn i Manila. Det är lyckliga
dagar, fyllda av vänskap, trygghet och kärlek.
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Tillsammans för social hållbarhet
De 17 globala målen för hållbar
utveckling (SDG) i Agenda 2030 – som
antogs av FN:s generalförsamling i
september 2015 – trädde officiellt i kraft
den 1 januari 2016. Under de kommande
tolv åren kommer länderna att göra
samlade insatser för att stoppa alla
former av fattigdom, bekämpa ojämlikhet
och ta itu med klimatförändringarna,
samtidigt som man ser till att alla är med.
För SOS Barnbyar är dessa mål en bekräftelse på att vi är på väg i rätt riktning. Vår
verksamhet jobbar mot alla mål men delmålen 1, 3, 4, 8, 10, 16 och 17 har en särskilt tydlig
koppling till SOS Barnbyar. Genom att investera i SOS Barnbyar är ni bland annat med och
stödjer mål 1, 4 och 16.

Mål 1 – Ingen fattigdom. Fattigdom är det allra vanligaste skälet till att barn
överges. Alla insatser vi gör syftar till att barn och familjer långsiktigt ska kunna
försörja sig och av egen kraft skapa en bättre framtid.
Mål 4 – God utbildning för alla. Utbildning är en förutsättning för att skapa en
bättre framtid. SOS Barnbyar stödjer skolor och utbildning, och på platser där
utbildningsmöjligheter saknas, driver vi egna skolor. Målsättningen är att skolorna
på sikt ska drivas av lokalsamhället.
Mål 16 – Fredliga och inkluderande samhällen. Barn som lever i utsatthet
löper stor risk att drabbas av våld och övergrepp. Genom att stödja enskilda barn
och familjer, men också hela lokalsamhällen, hjälper vi till att skapa fredliga och
inkluderande samhällen.
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